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CULTUL BISERICII ORTODOXE, MEDIU AL LUCRRILOR

SF1NTULUI DUH ASUPRA CREDINCIOILOR

Pr. prof. D. STANILOAE

Cultul Bisericii Ortodoxe are în centrul lui Sfînta Liturghie, în care (

se svîrete', prin lucrarea Sfîntului Duh, prefacerea pîinii i vinului în
trupul i sîngele Domnului i se împrtesc credincioii de acestea i
de însui Sfîntul Duh care e slluit în trupul euharistie al Domnului
ca într-un loca i ca într-o biseric *.

Se spune aceasta în rugciunea ce o rostete preotul dup prefa-
cerea darurilor, în care se arat c aceast prefacere are loc «pentru
ca .(trupul i sîngele în care ele s-au prefcut iprin Duhul cel Sfînt) s
fie celor ce se vor împrti spre trezirea sufletului, spre iertarea p-
catelor, spre împrtirea cu Sfîntul Tu Duh».

O alt parte însemnat a cultului Bisericii Ortodoxe const din
rînduielile Sfintelor Taine, prin care se împrtesc credincioilor alte

haruri. Dar pe Oîng aceste pri, cultul Bisericii Ortodoxe mai const
i din unele ierurgii : de ex. : sfinirea apei mici i mari, înmormîntarea,
sfinirea locaului bisericesc, a icoanelor, a altor obiecte bisericeti,

apoi sfinirile unor veminte i obiecte bisericeti, a unor alimente fo-

losite de credincioi, pentru ca toate acestea s se îmbrace în diferite

daruri ale Sfîntului Duh i prin ele i cei ce se ating sau se folosesc de*
v

ele ; nu mai vorbim de numeroasele binecuvîntri ce stnt îndreptate de
Dumnezeu prin preot spre credincioii înii, toate însoite de semnul

sfintei, cjuci fcut de preot cu crucea sau cu mîna peste acetia. In

pîus, cultul Bisericii Ortodoxe mai cTîpTfrrde i cele apte taudeTîn'care
credincioii se întîlnesc de asemenea cu lucrarea Sfîntului Duh. In ge-

neral se poate spune c în cursul întregului cult al Bisericii Ortodoxe se

revars ca o pipie darurile Sfîntului Duh peste credincioii prezeni
i aflai în stare de rugciune.

învtura, ortodox despre lucrrile (în grecete : «energiile») ne-

create ale lui Dumnezeu, care iau stingere cu fpturile i le ptrund

pornind din Duhul Sfînt, îi are o aplicare practic în tot cultul Bise-

ricii Ortodoxe.

1. Arhim. Elie Mastroianopoulos, Ecclessia kai Euharistia kata ton Apostolon

Makrakin, în «rev. Anaplasis», mai-iunie 1967, p. 190: «Unde e trupul lui Hristos,

acolo e i Duhul Lui, pentru c trupul e casa i biserica (naos) Lui». Autorul a avut,

fr îndoial, în vedere i cuvîntul Sfîntului Apostol Pavel c chiar trupul nostru

e locaul Duhului Sfînt (I Cor. III, 16; VI, 19). .
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Dac în Occident, începînd cu scolastica, cretinismul a devenit
mai mult tem de speculaie teologic, ceea ce în protestantism a t-
cut din cult aproape numai o predic i o sum de cîntri adresate de
comunitate unui Dumnezeu ce persist într-un transcendent inaccesibil,

in ortodoxie cultul este în mod principal mediul de trire al lucrrilor
Sfîntului Duh de ctre credincioi. Pentru credincioii ortodoci Dum-
nezeu este aici, e simit lucrînd în mod diferit, potrivit cu trebuinele
diferite ale lor i ale fiecrui credincios în parte. Rugciunea credincio-
ilor în comun, sau a fiecrui credincios în parte, sau accentul pus de
fiecare credincios pe trebuina lui în însoirea cererii rostite de ctre
preot pentru toi, sînt simite ca bucurîndu-se îndat de o ascultare din
partea lui Dumnezeu i de ajutorul dat de El imediat sau de asigurarea
c se va împrti de acest ajutor în momentul cînd va avea nevoie de
el. Ba într-o rugciune de la vecernia din Duminica Rusaliilor adresat
Sfîntului Duh, preotul spune : «Tu, Cel ce împlineti cererile noastre
înainte de a le îndrepta ctre Tine».

Cultul nu e numai o laud a credincioilor adresat unui Dumne-
zeu ce se ine la distan de ei i e ascuns într-o înlime neapropiat,
Ci un dialog real între ei i Dumnezeu, credincioii adresîndu-i rug-
ciunea i Dumnezeu care e simit prezent i lucrtor, rspunzînd cu mîn-
gîierile, întririle, cu împlinirile efective ale celor cerule de ei. Ei nu
cînt numai psalmi de cuprins general, de preamrire comun a lui

Dumnezeu, ci se roag pentru împlinirea trebuinelor concrete i proprii

ale lor i ale celor împreun prezeni în biseric sau i ale celor abseni
dar apropiai -lor.

Deosebirea aceasta între cultul Bisericii Ortodoxe i cultul celor-

lalte confesiuni o simte oricine intr alternativ în locaurile de cult ale

lor. Credincioii protestani stau în bnci i cînt împreun un numr
de psalmi, indicai de întîistttorii cultului, iar apoi ascult o predic
care dezvolt teologic o latur a operei lui Hristos svîrit odinioar
pentru toi. Totul decurge foarte impresionant i totui deprtat do tre-

buinele reale ale credincioilor. Credincioii catolici fac cam acelai
lucru, doar c urmresc în plus cîteva gesturi ale preotului prin care

acesta aduce hoia. pentru prefacere i, dup o anumit pregtire a ei

i a potirului, rostete cuvintele de odinioar ale Domnului de la Cina

cea de Tain, socotite ca avînd putere de prefacere, apoi se îniruie

in fa pentru primirea disciplinat, dar lipsit de prea adînci emoii,

a hostiei prefcute. Credincioii ortodoci însoesc îns, adîncind în

"Inima lor, uneori, pîn la lacrimi, cererile ecteniilor preotului i rspun-

surile stranei, cînd nu dau aceste rspunsuri împreun. Unii arat pe

faa lor transfigurat pîn la extaz cît de mult adîncosc aceste cereri

i rspunsuri în inima lor ; alii îngenunche pe la icoane, adresîndu-i

cererile proprii Domnului Iisus Hristos sau Maicii Domnului sau vreu-

nui alt sfînt cu tot dinadinsul, cu ochii înlcrimai, ateptînd ajutor ca

de la o suprem instan. Muli srut crucea-cu-care trece preotuJ-prin-

tre ei, se ating de odjdiite sfinite -ale preotului ,• toi vin s se miru-
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iasc la sfîrituJ slujbei, iar cei ce n-au mînoat înc in ziua aceea pri-

mesc o prticic de anafura, sau de pîine binecuvîntat, sau un t>h-_
rel de ap sfinit. Toi îLpleac capetele la orice^binecuvîntareja. preo-

"

tulul Icutaj>este„ eîun,senmttr~crUCTT,~fcîndu^î i & seninul cruciiT

convini c atît prin cuvînt cît i prin semnul crucii le vine un ajutor

de la Dumnezeu. Ei tiu c crucea are în ea puterea lui Hristos care
s-a jertfit pentru ei dintr-o iubire care continu S li se arate i acum
i fcîndu-i i ei semnul crucii îi manifest aceeai prsire a egois-
mului lor din iubirea fa de Domnul i întreolalt, fapt care e în m-
sur s aduc între ei pacea la care îi îndeamn preotul i pe care le-o

druiete Hristos prin cuvintele rostite de preot : «Pace tuturor». Nu
mai vorbim de marea cutremurare cu care se apropie cei ce se îm-
prtesc, de sfîntul potir, la invitaia preotului :< «Cufric de Dumne-
zeu, cu credin ji cu_dragoste_s—v--apropiaij>, sau~c~u cita sTffrire*

rostesc dup preot cuvintele prin care cer lui Hristos s-i învredni-
ceasc de iertarea pcatelor ca s se împrteasc cum se cuvine de
trupul i sîngele Lui. Ei s-au pregtit mai multe zile sau s"ptmîni mai
înainte pentru acest moment de vârf al vieii lor.jjuJiavnicesii ,i vin
spre împrtanie cu luminarea aprins, ca semn c însi contiina
lor este luminat de înelegerea a ceea ce se svîrete cu ei i c
toat fiina lor e luminat, sau transfigurat de simirea prezenei i
a venirii în ei a Celui, ce este lumina lumii. Ei simt c Duhul Sfînt de
care e plin trupul lui Hristos vine s-i lumineze i s-i curteasc de
toat întinciunea i s le dea putere s-i transforme cu adevrat
viaa lor.

In general în tot timpul Sfintei Liturghii credincioii triesc în mod
concret i intens simirea c stau sub ploaia darurilor sau ale lucr-

s

rilor necreate ale Sfîntului Duh, de care, se umplu în msura credin- '

ei lor i de care se împrtesc în mod treptat, pe msura creterii \

lor duhovniceti, pîn la împrtirea de însui trupul Domnului um-
plut de Duhul Lui Cel Sfînt.

Dumnezeu n-a devenit, precum se vede, pentru ortodoxie o tem
de speculaie teologic abstract,. sau de teologie speculativ» i informa-
ia pur istoric, n-a luat locul experienei vii, anamnezei retrite, a lu-

crrii mîntuitoare a lui Hristos, comunicat credincioilor prin ener-

giile Lui necreate, aduse în ei de Duhul Sfînt, în" tot cultul Bisericii.

Credincioii ortodoci nu sînt îndemnai s încerce a bnui modul de-

a fi al unui Dumnezeu ce rmîne distant de ei, folosindu-se de îngus- -•

timea infim a raiunii lor, ci se scald în oceanul nemijlocit prezent
'

al puterilor lui Dumnezeu, lucrtor prin nenumratele i tainicile Lui

energii, care rspund trebuinelor lor mereu altele i mereu crescute

duhovnicete i mult difereniate.

Criza cretinismului occidental îi are explicaia ei tocmai în aceas-

t reducere a preocuprii de Dumnezeu la o speculaie, de care nu pot

fi capabili decît puini ini, cu o pregtire .special, sau care par omu-
lui modern depite de înelegerea cu mult mai complex astzi a luL-
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Cuvintele singure, care mai mult exprim idei, decît s transmit
puteri, nu pot comunica pe Dumnezeu, în indefinitul Lui viu i lucr-
tor, oricît de mestrite i de sentimentale ar fi ele. Sentimentele ce în-

soesc aceste cuvinte, fr convingerea lucrrii concomitente a lui Dum-
nezeu, sînt însoite atît în sufletul celui ce le rostete cît i ale celor
ce le ascult mai mult de impresia c au un caracter subiectiv, sau îi
datoresc accentele lor mai remarcabile talentului predicatorului, care
nu-l las totdeauna ferit de impresia proprie i a celor ce le ascult c
nu sînt ferite de o oarecare umbr de mîndrie.

Aceasta nu înseamn c ortodoxia nu acord i ea o putere cuvin-
telor rostite sau cîntate. Fr s considere cuvîntul ca singurul mijloc
al- lucrrii cretine, cum se întîmpl aceasta în protestantism, ci soco-
tind Tainele mijloace mai eficiente ale acestei lucrri — aa cum îm-
briarea iubitoare e mai mult decît lungile declaraii de iubire —
ortodoxia vede totui în cuvîntul rostit sau cîntat lucrînd puterea lui

Dumnezeu. Cci prin binecuvîntarea preotului — care e un cuvînt ros-
tit de preot ctre credincioi în numele lui Dumnezeu — sau prin cu-
vintele rugciunilor adresate de preot sau de credincioi lui Dumne-
zeu, sau prin cuvintele de chemare a Duhului Sfînt, vin de fapt pute-
rile dumnezeieti productoare de efecte binefctoare asupra credin-
cioilor i obiectelor aduse de ei în biseric în acest scop. i bine ar
fi dac i cuvîntul de propovduire al preotului ar lua forma binecu-
vîntrii, a rugciunii, a invocrii Sfîntului Duh, aa cum este orice cu-
vînt al Sfintei Scripturi i al Sfinilor Prini, i n-ar rmînea o simpl
expunere speculativ despre Dumnezeu.

Chiar prima pogorîre a Sfîntului Duh în ziua Cmcizecimii nu s-a

produs peste un ins singuratic i nu în vremea vreunei alte îndeletni-

ciri, ci peste grupul celor adunai împreun cu Apostolii, strîns legai

între ei prin credina în Hristos i unii în stare de rugciune, în «fo-

iorul de sus», adic într-un loca ridicat peste încperile destinate

trebuinelor de natur obinuit. Biserica în calitate de trup obtesc

al lui Hristos ia fiin într-o încpere capabil s devin loca biseri-

cesc prin întâlnirea între adunarea credincioilor i lucrrile Sfîntului

Duh. .

Pogorîrea Sfîntului Duh nu se limiteaz îns la adunarea Aposto-

lilor i a celor împreun cu ei, ci îndat dup predica lui Petru, adev-
rat laud a lui Dumnezeu i a Fiului Su Cel înviat, rostit din pu-

terea Lui, are ca urmare împrtirea a trei mii de suflete de harul Lui

prin Sf. Botez, care le deschide putina s triasc prin toate darurile

Lui oa membri ai Bisericii, fapt care se manifest prin adunarea credin-

cioilor zi de zi la rugciune, la frîngerea pîinii, care nu putea avea Ioc

fr lucrarea Sfîntului Duh i fr «multe minuni i semne ce se f-

ceau de ctre (sau prin) Apostoli», datorit Aceluiai Duh Sfînt (Fapte

II, 42—43).

Orice Sfini Liturghie, orice Tain a Bisericii, orice ierurgie i orice

sfînt slujb, e o continuare a Cincizecimii, sau pogorîrii Sfîntului Duh
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i a lucrrii Lui peste cei adunai «în încperea de sus», în rugciune.
Poporul credincios se aduna plin de frica de Dumnezeu sau ptruns de
contiina i de simirea lucrrii mai presus de fire a buhului Sfînt, în

jurul Apostolilor, cci «prin mîinile Apostolilor se fceau multe semne
$i minuni în popor» (Fapte V, 12).

Pîn i umbra Apostolilor, trecînd peste ^ei bolnavi, le aducea
vindecare prin Duhul Sfînt lucrtor în er (Fapte V, 15—16), pentru c
i umbra ine de persoana celui din care pornete, cum ine orice lu-

crare pornit din el. i lucrrile necreate ale lui Dumnezeu erau im-
primate în lucrrile sfinilor Apostoli i de aceea sînt imprimate în

lucrrile sfinte primite sau svîrite de toi cei ce triesc în unire cu
Dumnezeu. E ceea ce se petrece i azi în poporul credincios adunat în
jurul preoilor ca urmai ai Apostolilor i svîritori ai actelor acelora,
la rugciunea închinat lui Dumnezeu. Cci la,' aceste ocazii se înfp-
tuiete o adevrat unire a sufletelor cu Duhul Sfînt i o revrsare a
puterilor Lui peste cei credincioi.

Aceast împletire între rugciunea poporului credincios adunat în

jurul preoilor i între lucrarea Sfîntului Duh «în încperea cea de sus»,
(în locaul bisericii) are loc i azi în cultul Bisericii Ortodoxe.

Împletirea aceasta între rugciunea adunrii credincioilor în loca-
ul anume rînduit pentru aceasta i lucrrile Sfîntului Duh se poate ur-
mri în tot cuprinsul -Faptelor Apostolilor. Dar despre lucrarea sfini-
toare i întritoare a lui Hristos prin Duhul Sfînt vorbesc i Epistolele

Sfinilor Apostoli. Dup Sf. Apostol Pavel, «Hristos Iisus s-a fcut sfin-

ire de la Dumnezeu» (I Cor. I, 30). i tot dup Sf. Apostol Pavel, pro-
povduirea lui nu-i are întemeierea în meteugul înelepciunii ome-
neti, «ci în dovedirea Duhului i a puterii». Sfîntul Apostol Pavel nu
desfura expuneri speculative, care s-i atrag lui ca om admiraia
asculttorilor, ci rostea din contiina prezenei lui Dumnezeu în el cu-

vinte de laud nemaiauzite a lui Dumnezeu, de binecuvîntare, pres-
rate cu rugciuni fierbini, care toate fceau s se reverse puterea lui

Dumnezeu peste asculttori i acetia s simt în ei puterea Lui. De
aceea credina asculttorilor si nu-i avea izvorul i temeiul în îne-

lepciunea omeneasc natural, deci în dibcia speculaiei raiunii obi-

nuite, «ci în puterea lui Dumnezeu» {I Cor. II, 4, 5). Cci numai Duhul
lui Dumnezeu face inimile în stare s ptrund în «adîncurile lui Dum-
nezeu», i s se înclzeasc de ele i numai prin Duhul lui Dumnezeu
se experiaz «darurile lui Dumnezeu» (I Cor. II, 11—12). De aceea Du-

hul umple de slav sau de strlucire duhovniceasc, netrupeasc pe

cei smerii, prin credina i prin simirea prezenei Lui care le umple

fiina (I Cor. IV, 10).

Sfîntul Apostol Pavel socotete de la sine îneles c credincioii

cunosc (din experien, din simire) c trupul lor este locaul Duhului

Sfînt (I Cor. III, 19).

Nu era credincios care s nu se împrteasc de un dar sau altul

al lui Dumnezeu. Intre ele era i darul vindecrilor, al facerilor d6-
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minuni, al proorociei. Dar toate le dveau ca s se foloseasc i ceilali
de ele ca într-un trup, în care toate mdularele se folosesc de darurile
fiecruia din ele, cci toi alctuiau împreuna trupul de nedesfcut al

lui Hristos i toate erau de la unul i acelai Duh al lui Hristos care
slluia în trupul lui Hristos i fcea ca aceste daruri s treac de
Ia un mdular la altul, nici un mdular neoprind în folosirea sa exclu-
siv, egoist, darul primit, ci .fcînd parte de el tuturor (I Cor. XIII).

Nu putem spune c nu primesc i azi credincioii diferite daruri de la

Duhul Sfînt, cu deosebire în timpul adunrii lor la, sfintele slujbe, la

rugciunea comun, în jurul preoilor. Unul primete darul iubirii cu
fapta fa{ de oameni, altul pe al înelepciunii, altul pe al rugciunii mai
fierbini, unul pe al vindecrii de o boal sau puterea întritoare i
vindectoare pentru semenii lor bolnavi prin rugciunea lui mai stru-
itoare i prin iputerea ce o insufl celui bolnav. Biserica Ortodox îi
mrturisete aceast convingere i se dovedete c e continuatoarea Bi-
sericii din vremea Apostolilor prin credina i prin practica ei.

întrucît este evident tuturor ceea ce primim prin Sfînta Liturghie
prin sfintele Taine i prin diferitele ierurgii, ne vom opri puin în cele
ce urmeaz la, unele din darurile ce le primim prin Laudele bisericeti,
constatatoare din rugciuni rostite sau cintate i din binecuvîntri ale

preotului, deci din cuvinte pline de puterea lui Dumnezeu. într-o rug-
ciune de la Miezonoptica de fiecare zi se cere, i n-avem nici un motiv
s ne îndoim c cerem degeaba : «Hristoase Dumnezeule... primete i
cererile noastre în ceasul acesta i îndrepteaz viaa noastr spre po-
runcile Tale ,• sfinete sufletele noastre, curete cugetrile noastre,
îndrepteaz gîndurile noastre, izbvete-ne pe noi de tot necazul, de
rele "i de dureri. Acopere-ne cu sfinii ti îngeri, ca, aprai i clu-
zii de paza lor, s ajungem la unitatea credinei i la cunotina slavei

Tale neapropiate».

Acestea nu sînt numai speculaii teologice, ci strigte de ajutor

izvorîte din convingerea c sînt auzite i cererea lor împlinit ,• izvo-

rîte din simirea trebuinei de ajutor i din convingerea c la Dum-
nezeu este ultima ndejde a mîntuirii noastre, nu numai în viaa de

aici ci i în viaa de veci. Toate slujbele bisericeti sînt alctuite din

rugciuni în care se exprim o neclintit încredere în efectul lor, în

ascultarea lor de ctre Dumnezeu i în rspunsul lui Dumnezeu cu

fapta la cererile exprimate în ele.

Dar prin rugciunile slujbelor credinciosul cere cu convingerea as-

cultrii lor darul iertrii i buntii vieii venice nu numai pentru

persoana proprie, i pentru cei apropiai, prezeni i abseni, aflai înc
în via, ci i pentru cei adormii. într-o rugciune rostit de prool spre

sfîritul Miezonopticii de sîmbt seara, se cere : «Pomenete, Doamne,

pe prinii i fraii notri, adormii întru ndejdea învierii spre viaa

de veci i pe toi cei mori întru binecredincioie i credin, i le iart

lor toat greala cu cuvîntul, cu lucru] sau cu gindul. i-i slluiete
pe ei în locuri luminoase, în locuri de verdea, în locuri de odihn, de
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iuunde a fugit toat durerea, întristarea i suspinarea, unde privirea feei
/Tale veselete pe toi Sfinii Ti din veac. Druiete-le lor împria Ta,

I împrtirea de buntile Tale negrite i venice i bucuria de viaa
JTa nesfîrit i fericit».

S în toate rugciunile Bisericii se exprim o adînc convingere des-
pre faptul c fericirea venic e produs de comunjunea cu Dumnezeu
ca persoan, de privirea feii Lui iubitoare. Aa cum în viaa aceasta
numai o alt persoan ne poate procura bucurie i o fericire relativ,

^ aa în viaa venic numai Dumnezeu ca persoan ne poate procura
vjracuna netrecatoare a iubirii Lui nesfîrite.

Cereri de înalt coninut duhovnicesc se adreseaz lui Dumnezeu la
slujba Vecerniei. în 'rugciunea a aptea de la începutul ei preotul se
roag : «însui, Iubitorule de oameni, îndrepteaz rugciunea noastr
ca tmîia înaintea Ta i o primete ca pe o mireasm de bun miros i
d-ne nou panic seara de acum i noaptea ce vine , îmbrac-ne cu
armele luminii, izbvete-ne de frica nopii i de tot lucrul ce se petrece
în întuneric i ne druiete somnul pe care ni l-ai dat spre odihna ne-
putinelor noastre, izbvit de toat nlucirea diavoleasc».

Omul trece prin zi i prin noapte înconjurat de stihiile naturii, de
micarea lor npraznic, iar din acestea pot lucra asupra lui energiile
dumnezeieti care Ie potolete i le îndrepteaz spre folosul lui, dar
din ele pot lucra i puterile diavoleti. Credinciosul se roag lui Dum-
nezeu nu pentru o via a lui trit panic în izolare, ci pentru ferirea

ei de tot felul de primejdii i pentru înaintarea prin aceast paz i în-

trire spre Dumnezeu, spre cunoaterea Lui, spre lumina Lui, spre feri-

cirea venic sub privirea Lui biruitoare. Toate darurile îi vin credin-
! ciosului în viaa aceasta i în viaa viitoare din iubirea lui Dumnezeu
' ca persoan, toate sînt mîngîietoare pentru c izvorsc din supremul
/ Mîngîietor care este Duhul Sfînt.

Rugciunile sfintelor slujbe au i un coninut care vizeaz tot me-
diul cosmic vzut i nevzut, prin care lucreaz puterile lui Dumne-
zeu care ne apr de puterile vrjmailor. Cci în mediul acesta cos-

mic triete i înainteaz viaa omului i el se roag ca acest mediu
cosmic s-i fie fcut de Dumnezeu favorabil sporirii lui duhovniceti,

sa nu-1 împiedice de a rmîne în comuniunea cu Dumnezeu, sub prl-^

virea feei Lui iubitoare, singura care poate întri i ferici. Cci cultul

este mijlocul principal care ajut viaa- omului s înainteze neabtut
pe calea ctre unirea cu Dumnezeu i spre venica fericire în lumina
feii Lui. Iar întrucît aceast apropiere de Dumnezeu cere o sporire a

credinciosului în curia trupului i a sufletului, în luminarea ce o aduce

aceasta minii, în buntatea adus de ea inimii, credinciosul se roag
i pentru aceast sporire duhovniceasc. Cultul este de aceea mijlocul

principal de cretere spiritual a omului i prin aceasta o anticipare a

fericirii eshatologice, sau o arvun a acestei fericiri. Bl jie obinuiete
cu o tot mai accentuat trire cu Dumnezeu, sau în Dumnezeu, sub

ploaia de raze a iuDirii Lui care lumineaz, întresc, înal viaa noas-
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tr, fr s o fac nepstoare fat de via{a semenilor, ci iridemnînd-o

s devin un factor de tot mai mare ajutorare, susinere, mîngîiere i
dreapt sftuire & lor.

In cele anterioare s-a presupus c energiile necreate ale lui Dum-
nezeu lucrtoare în cultMn form de daruri nu sînt numai energiile cre-

atoare i susintoare ale firii, sau ale creaiei, ci energiile care por-

nesc prin Duhul Cel Sfînt afltor în umanitatea Fiului lui Dumnezeu Cel

întrupat, înviat i înlat ca om, Care deci aa cum qu îndumnezeit i
învenicit ântru slav umanitatea asumat de El, sînt menite s duc
spre îndumnezeirea i fericirea întru slav i umanitatea celor ce cied

în EI. Astfel energiile necreate din cultul cretin ortodox lucreaz în

acelai scop i au aceeai putere de a îndumnezei pe credincioi trep-

tat, prin tot mai deplina unire cu Hristos, în msura în care ei înii
fac eforturi de a se curti de patimile care îi leag de cele pamînteti
considerate ca singurele bunuri i de interesele lor egoiste care repede

se vetejesc.

Dar energiile necreate ale lui Dumnezeu îi extind lucrarea i în

casele credincioilor, vumplîndu-le de darurile cerute. Ele lucreaz nu
numai prin rugciunile credincioilor, ci i prin mijloacele sfinite de
preot în biseric sau chiar în casele lor. Femeia credincioas stropete

cu ap sfinit ptucul copilului, hinuele lui, tmîiaz prin cas ros-

tind rugciuni, se roag în faa icoanelor din cas pentru însntoirea
celui bolnav din cas, pentru ajutorarea copiilor în via. Tot mediul

de via al credincioilor st sub puterea energiilor necreate, sub ploaia

de daruri aduse de ele.


